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Verksamhetsberättelsen 2019 

Vår vision är att göra Vinsta, Hässelby och Vällingby till Stockholms 
intressantaste affärsområde! 

 
Nätverkande och marknadsföring står högt på agendan inom många företag. VHV 
Företagsgrupp vill vara en del i detta och bistå företagen där det är möjligt. Vi 
genomför därför nätverksluncher, företagsmarknader, seminarier, och möjlighet för 
medlemmar att synas i våra olika kanaler. 

VHV företagsgrupp arbetar med att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för 
att driva verksamhet i Vinsta Hässelby och Vällingby. Vi arbetar aktivt och engagerar 
oss i frågor som kan ha avgörande betydelse för verksamheter i stadsdelen. 

VHV företagsgrupp arbetar med frågor som bla rör infrastrukturen, upprustning av 
området, kollektivtrafiken, säkerhetsfrågor och nyetableringar. 

Vi arbetar med kontakter mellan företag, Stockholm stad, myndigheter och andra 
organisationer. 
 

Det är viktigt för oss att informationsflödet mellan olika instanser fungerar väl. 

 

Verksamheten 2019 

Under året har verksamheten bedrivits ut efter den Verksamhetsplan som beslöts av 
årsmötet 2019 (2019-03-25). 

 

Styrelsen har träffats 4 gånger under året. 

 

I slutet av året blev föreningen utan kansli pga sjukdom vilket senare resulterade i att 
rekrytera och omorganisera kansliarbetet. 

Följande aktiviteter har genomfört parallellt med Kansliets vanlig arbete med Rent, 
Snygg och Säkert vilket genomförs via veckovisa vandringar om ca 2 timmar i 
området för att anmäla skadegörelse, skräp och skrotbilar: 
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• Områdesvandring med staden, fastighetsägare m.fl. 
• Genomförande av projekt Framtida Vinsta med Staden och VHV 

Fastighetsägargrupp. 
• Nyhetsbrev  
• Medlemslunch 
• Möte Stadsdelsförvaltningens Stadsdelsdirektören Denise Melin 
• Trygghetsvandring och politikerlunch in i höstas fick ställas in p.g.a. sjukdom 
• Deltagande i FGS styrelse  
• Information till medlemmar via web och mail 
• Samarbete med trafikverket 
• Tätare kontakter med Stadsdelsförvaltningen  
• Företagsträff tillsammans med Stadsdelsförvaltningen 

 
Styrelsen sammansättning 
Marie Engström,   Sequitur AB  Ordförande 
Christian Minnhagen,  Läkarmissionen Ledamot 
Eric Nolerstedt, Handelsbanken Ledamot 
Ulf Ekenman, Ekenman Fastigheter  Ledamot 
Carl-Johan Sillén, Herr Entrématta  Ledamot 
Eva Brantd                     Månson & Brantd AB     Ledamot (avgick 2019 nov) 
 
Adjungerad ledamöter  
Petra Kratz  Kratz Redovisning AB Kassör 
Gry Andersson Stockholm Stad Ledamot 
Bengt Spider Jansson Vällingby SdF. Verksamhetsutvecklare   
 
Förtroendevalda 
Kent M Andersson KMA AB  Revisor 
Linda Karlsson Sequitur AB  Adjungerad, VHV Kansli  
 
Slutord 
 
Jag vill tacka alla medlemmar för det gånga året och för att öka aktiviteterna under 
2020 har Företagsgruppen besluta att utöka resurserna. Målet är att antalet 
medlemsaktiviteter skall öka. 
 
 
 
Marie Engström 
Ordförande i VHV Företagsgrupp  
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Vinsta mars 2020 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
Marie Engström, Ordförande  Christian Minnhagen 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
Eric Nolerstedt   Ulf Ekenman 
 
 
 
_______________________________  
Carl-Johan Sillén 


